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 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 41. 

szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám) 

és a COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló 

rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 151/2020-3., 152/2020-4., 153/2020-46., 156/2020-6., 

158/2020-3., 1/2021-3., 17/2021-3., 19/2021-18. és 22/2021-3. szám) alapján, Topolya Község 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 7. rendkívüli ülésén, 2021. 03. 16-án meghozza az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

 

 

 Ma este 20 órától, illetve 21 órától zárva lesz minden vendéglátóhely (kávézók, éttermek, 

bárok), bevásárlóközpont, minden üzlet (kivéve az élelmiszerüzletek), mozi, múzeum, galéria, 

kozmetikai és fodrászszalon, szépségszalon, fogadóiroda, játékterem, játszóház, edzőterem, 

tornaterem, fitnesz központ, medence, légtartásos sportcsarnok. 

 Az éttermekben ételeket árusító pult, valamint a sétányokon található bárokban kávét és 

italokat árusító pult nem megengedett.  

 Az elkövetkező napok folyamán az előző hétvégén érvényes járványügyi intézkedések lesznek 

hatályban.  

 

II. 

 

 A jelen rendelet 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények 

munkaidejére: 

 

 Vállalatok, gyárak és belső szervezeti egységeik és üzleti tevékenységeik. 

 A szokásos munkaidővel tartanak nyitva az államigazgatási ügyfélfogadópultok, a posták, a 

bankok, a biztosítótársaságok, a pénzváltók. 

 Az alábbi létesítményekre nem vonatkozik az elkövetkező napokban a korlátozás, s nyitva 

tarthatnak a hétvégén is: 

 

 Gyógyszertárak, rendelők, laboratóriumok, fogorvosi és állatorvosi rendelők, állatpatikák; 

 Élelmiszeripari termékeket árusító üzletek, piacok, zöldségpiacok, takarmányboltok, pet 

shopok; 

 Azok az önálló kiskereskedelmi létesítmények, melyekben a létesítménybe való belépés nélkül 

zajlik az értékesítés – kioszkok és trafikok; 

 Azok a létesítmények és üzletek, melyekben a szolgáltatásnyújtás nem igényli az ügyfél 

hosszan tartó jelenlétét és korlátozott az érintkezés, mint például a cipészek, az üvegezők, 

varrodák, asztalosműhelyek, gumijavító műhelyek, műszakivizsga-állomások, autómosók, 

vegytisztítók; 

 A töltőállomások üzemanyag-árusító része; 

 Szállodákban és egyéb besorolt szálláshelyeken lévő éttermek és bárok, kizárólag a 

szállóvendégek számára; 

 Az óvodák zavartalanul működhetnek; 

 Sportlétesítmények felkészülés és az illetékes nemzeti sportszövetségek keretében bejegyzett 

versenyek megtartása céljából.  



Az illetékes szervek és felügyelőségi szolgálatok az elkövetkező napokban szigorúan 

ellenőrzik a járványügyi intézkedések tiszteletben tartását, s a Községi Elnök ismételten a járványügyi 

intézkedések tiszteletben tartására szólít fel, s minden polgár személyes felelősségvállalására. 

 Minden intézkedést a lakosság egészségvédelme és a társas kapcsolatok minimálisra 

csökkentése érdekében vezetünk be, de a világjárvány végleges leküzdéséig minden egyén 

hozzájárulására szükség van.  

 A COVID-19 fertőző betegség elleni vakcináció az elkövetkező napokban is az előzetesen 

megállapított terv szerint zajlik, megszakítás nélkül, így az új intézkedések semmilyen módon sem 

veszélyeztetik az immunizálás folyamatát.  

 

III. 
 

E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

IV. 

 

E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a 

tömegtájékoztatási eszközökben. 

 

 

 

 Szatmári Adrián, s.k. 

а Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 

 


